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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH PREJEMKIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA   

Število ur v mesecu FEBRUARJU 2014: 160 ur: 20 delovnih dni                                                                                           FEBRUAR 2014 
 
A: ZASEBNIK 

Ne pozabite na oddajo obrazca : Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike do 15. v mesecu za pretekli mesec elektronsko preko sistema eDavki.             
 
 

Povpre čna plača (PP)  
za predpretekli mesec  
(december 2013) =  
1.544,85 EUR 
 
 
Opomba: Za 
samozaposlene po 
1.1.2014 se lestvica 
prispevkov nahaja na 
spletni strani DURS-a: 
 
http://www.durs.gov.si/si/pri
spevki_za_socialno_varnost
/prispevki_za_socialno_var
nost_samozaposlenih_poja
snila/placevanje_prispevkov 
/.

          
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - za februar 2014 (vključeni v zavarovanje pred 31.12.2013) 

Dosežena osnova v EUR za leto 2012  
Do vključno 

9.156,72* 

Nad 9.156,72* 
do vključno 

18.305,64** 

Nad 
18.305,64 

do vključno 
27.458,46 

Nad 
27.458,46 

do vključno 
36.611,28 

Nad 
36.611,28 

do vključno 
45.764,10 

Nad 
45.764,10 

do vključno 
54.916,92 

Nad 
54.916,92 

do vključno 
64.069,74 

Nad 
64.069,74 

Bruto zavarovalna osnova v EUR 
789,15 60 % PP 90 % PP 120 % PP 150 % PP 180 % PP 210 % PP 240 % PP 

913,91 926,91 1.390,37 1.853,82 2.317,28 2.780,73 3.244,19 3.707,64 

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 122,32 143,67 215,51 287,34 359,18 431,01 502,85 574,68 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 69,84 82,03 123,05 164,06 205,08 246,09 287,11 328,13 

Skupaj prispevki za PIZ 24,35% 192,16 225,70 338,56 451,40 564,26 677,10 789,96 902,81 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 58,12 58,95 88,43 117,90 147,38 176,85 206,33 235,81 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 59,95 60,81 91,21 121,61 152,01 182,42 212,82 243,22 

Prisp. za poškodbe pri delu  0,53% 4,84 4,91 7,37 9,83 12,28 14,74 17,19 19,65 

Skupaj prispevki za ZZ 13,45% 122,91 124,67 187,01 249,34 311,67 374,01 436,34 498,68 

Prisp. zavarovanca za starš. varstvo 0,10% 0,79 0,93 1,39 1,85 2,32 2,78 3,24 3,71 

Prisp. delodajalca za starš. varstvo 0,10% 0,79 0,93 1,39 1,85 2,32 2,78 3,24 3,71 

Prisp. zavarovanca za zaposlovanje 0,14% 1,10 1,30 1,95 2,60 3,24 3,89 4,54 5,19 

Prisp. delodajalca za zaposlovanje 0,06% 0,47 0,56 0,83 1,11 1,39 1,67 1,95 2,22 

Skupaj drugi prispevki 0,40% 3,15 3,72 5,56 7,41 9,27 11,12 12,97 14,83 

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20% 318,22 354,09 531,13 708,15 885,20 1.062,23 1.239,27 1.416,32 
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PLAČEVANJE ČLANARINE V LETU 2014:  Vsi člani boste tudi v letu 2014 mesečno  s strani 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije prejeli račun za plačilo članarine skupaj s plačilnim 
nalogom, ki zapade v pla čilo do 15. v mesecu za pretekli mesec .  
Opomba: V primeru, da podatki na prejetem računu niso pravilni, se prosimo zglasite na vaši 
območni obrtno-podjetniški zbornici, skupaj z ustreznimi dokumenti, iz katerih je razvidna nastala 
sprememba, saj je potrebno spremembo najprej urediti v obrtnem registru, iz katerega se črpajo 
podatki za račun. 
 
ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)  
Vrsta prispevka:  osnova EUR vpla čilni ra čun sklic  
prispevek za PIZ pavšalni znesek 32,17 0110 0888 2000 003 19  DŠ-44008 

prispevek za zdravstvo pavšalni znesek 32,36 0110 0888 3000 073 19  DŠ-45004 
 
OPOMBA: TA PAVŠAL ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NE VEL JA ZA TISTE S.P., KI 
STE ZAVAROVANI POD ZAVAROVALNO PODLAGO 103 IN 104  
 
a) Prispevek za zdravstveno zavarovanje za zavezance pod zavarovalno podlago 103 znaša za 
mesec FEBRUAR 2014  114,06 EUR (podrobnejšo obrazložitev te zavarovalne podlage najdete v 
vsaki številki Svetovalca revije Obrtnik),  
b) Prispevek za zdravstveno zavarovanje za zavezance pod zavarovalno podlago 104 znaša za 
mesec FEBRUAR 2014  122,91 EUR  (podrobnejšo obrazložitev te zavarovalne podlage najdete v 
vsaki številki Svetovalca revije Obrtnik).  
 
Za družbenike zasebnih družb, ki so poslovodne oseb e in niso zavarovane na drugi podlagi je 
najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost najnižja bruto pokojninska osnova, 
ki znaša za mesec JANUAR 2014: 848,07 EUR  
 
 
2. Prehrana:  
- Ko je delojemalec prisoten na delu štiri ure ali več: 6,12 EUR /na dan prisotnosti na  delu (od 
   01.08.2008 dalje)  
- Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali ve č: do 6,12 EUR /na dan prisotnosti   
  + 0,76 EUR  za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na   
  delu od 01.08.2008 dalje  
        
Opomba:  Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v 
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08) 
maksimalno priznano kot strošek. Ta znesek prehrane lahko delodajalci izplačate tudi delavcu, če 
se za ta višji znesek dogovorita v pogodbi o zaposlitvi. 

 
3. Dnevnice za službena potovanja v državi (enako z a zaposlene):  

              po KP za obrt   neobdavčeno 
        in podjetništvo  po Uredbi 

Cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur) =      17,00 EUR  do 21,39 EUR 
Polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur) =            8,50 EUR  do 10,68 EUR 
Znižana dnevnica (nad 6 do 8 ur) =                     6,20 EUR  do   7,45 EUR                                   
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4. Kilometrina:  
Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetn ištvo znaša 0,37 EUR na km od 
01.08.2008 dalje.   Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil 
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, 
št. 76/08) se od  01.08.2008 dalje kilometrina do 0,37 EUR – ne všteva v davčno osnovo. 
               
5. Terenski dodatki (enako za zaposlene):  4,00 EUR na dan – znesek po Kolektivni pogodbi za 
obrt in podjetništvo (če prehrano – 3 obroki in preno čišče organizira delodajalec)  oz. 4,49 
EUR – najvišji davčno priznan znesek po Uredbi  (pod pogojem, da delavec najmanj 2 dni 
zaporedoma dela in prenočuje izven kraja običajnega prebivališča ali izven sedeža delodajalca). 
 
B: ZAPOSLENI 

  
6. Minimalna bruto pla ča (od 1. januarja 2014) = 789,15 EUR  
 
7. Najnižje osnovne bruto  plače - FEBRUAR 2014  (Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo): 
 

I. tarifni razred:   586,92 EUR  V.tarifni razred:   695,97 EUR 
II.tarifni razred:   610,17 EUR VI.tarifni razred:   797,83 EUR 
III.tarifni razred:  641,65 EUR VII.tarifni razred:    933,63 EUR 
IV.tarifni razred:  656,37 EUR VIII.Tarifni razred:1.046,79 EUR 

 
     POZOR ! 

Urna postavka najnižje osnovne plače se določi tako, da se zneski iz posameznega tarifnega 
razreda delijo s 174 in zaokrožujejo na dve decimalni mesti. To pomeni, da zgoraj navedeni 
zneski izhodiš čnih pla č veljajo za 174 urni mese čni delovni čas in jih je potrebno vsak 
mesec ustrezno prilagoditi dejanskemu mese čnemu delovnemu času. 

 
Opomba: V skladu z  Zakonom o minimalni plači, bruto plača delavca skupaj z vsemi dodatki 
(minulo delo, stimulacija ipd.) ne sme biti nižja od minimalne bruto plače, ki trenutno znaša 789,15 
EUR. 
 
8. Prevoz na delo:  

� Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetn ištvo znaša prevoz na delo od 
01.08.2008 dalje najmanj v višini 70 % najcenejšega  javnega prevoza. Po Uredbi o višini 
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo 
se prevoz na delo prizna kot strošek do višine stroškov javnega prevoza, če je mesto 
opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. 
(LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET = 37,00 EUR = polna cena terminske mesečne 
vozovnice - Urbana)  

� PREVOZ, ČE NI JAVNEGA PREVOZA: 
Do 0,18 EUR/km razdalje med bivališ čem in mestom opravljanja dela, če se iz 
utemeljenih razlogov ne more uporabljati javni prev oz – velja od 01.08.2008 dalje.  

            Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi  
            z delom  in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08) 
            se od 01.08.2008 dalje stroški prevoza do  0,18 EUR – ne všteva v dav čno osnovo.  
 
9. Prehrana za zaposlene  
    4,90 EUR na dan  – od 01.01.2012 dalje, če dela delavec vsaj 4 ure na dan. 
 
10. Povpre čna bruto pla ča v RS za pretekli mesec:  
      (DECEMBER 2013)  = 1.544,85 EUR 
 
11. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino  (za izplačila v letu 2014 ): 
       Višina splošne olajšave je odvisna od višine dohodka: 
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če znaša mesečni bruto 
dohodek iz delovnega razmerja 
v EUR 
            Nad                        Do  

 
znaša splošna olajšava v EUR  

                                       905,53 543,32 
           905,53              1.047,57                  368,22 
        1.047,57                       275,22 

 
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz 
delovnega razmerja upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 275,22 
EUR. O tem mora delavec pisno obvestiti glavnega delodajalca. 
 
12. Posebne olajšave  ZA LETO 2014:                               MESEČNI ZNESEK OLAJŠAV: 
 - za prvega vzdrževanega otroka                        203,08 EUR 
 - za drugega vzdrževanega otroka                        220,77 EUR 
 - za tretjega vzdrževanega otroka                        368,21 EUR 
 - za četrtega vzdrževanega otroka                        515,65 EUR 
 - za petega vzdrževanega otroka                        663,09 EUR  
 - za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke  
         se olajšava poveča za 140,34 EUR evrov glede na višino 
         olajšave za predhodno vzdrževanega otroka      
 - za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo          735,83 EUR 
 - za vsakega drugega vzdrževanega družinskega          203,08 EUR 
         člana  
 
13. Regres za letni dopust:  
 V Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo je za leto 2014 določen regres najmanj v višini 

minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša v bruto znesku od 01.01.2014 797,04 EUR.  
 
OPOMBA: Regres do višine 70 % povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec = 
1.081,40 EUR ni obremenjen s prispevki za socialno varnost (plača se samo dohodnina po 
povprečni davčni stopnji), od te višine naprej, pa je potrebno obračunati od razlike nad tem 
zneskom vse prispevke in dohodnino. 
 
Opomba:  Na podlagi Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki 
se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06) se od 01.01.2007  dalje regres za 
letni dopust v izpla čanem znesku v celoti prizna kot odhodek (višina nav zgor ni ve č 
omejena), vendar je potrebno od razlike nad zneskom  regresa, ki presega 70 % 
povpre čne bruto pla če v RS za predpretekli mesec, obra čunati vse prispevke in 
dohodnino.  

 
14. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2014, preračunana na 1/12 leta: 
 

            če znaša letna davčna  
                    osnova v EUR 
             nad                      do 
     

 
znaša dohodnina v EUR 

 
 

                                       668,44   16 %  
           668,44              1.580,02    106,95       + 27 %      nad     668,44 
        1.580,02              5.908,93 353,08       + 41 %      nad  1.580,02 
        5.908,93 2.127,93       + 50 %      nad  5.908,93 
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15. Nagrada za dijake in študente:  
V času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času obvezne prakse imajo dijaki in študenti 
pravico do nagrade za polni delovni čas v naslednjih zneskih:  
Dijaki:    
1.   letnik : 90 EUR                  
2.   letnik: 120 EUR 
3.   letnik: 150 EUR 
4.   letnik: 150 EUR 
Študenti: 170 EUR 
Neobdavčeni prejemki po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08): do 172 EUR  za opravljeno obvezno 
praktično delo v obdobju enega meseca. 
 
 

  
INFORMACIJE ZA GOSTINCE 

- meritve v zaprtih terasah gostinskih obratov 

- registracija živilskega obrata 
 

1. S strani Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS smo prejeli obvestilo Zdravstvenega 
inšpektorata RS glede uporabe meritev koncentracij nikotina, CO, kadmija in alveolarnega 
prahu v zaprtih terasah gostinskih objektov. V dopisu jih inšpektorat obvešča, da želi 
vedno več zavezancev kajenje v zaprtih terasah, kjer se izvaja gostinska dejavnost, 
upravičiti z meritvami koncentracije nikotina, CO, kadmija in alveolarnega prahu, vendar te 
meritve niso podlaga za opustitev zakonskih dolo čb prepovedi kajenja v zaprtih 
javnih prostorih, kamor spadajo tudi take zaprte te rase . Če bi zakon to dopuščal, bi 
bilo kajenje dovoljeno, ne le na zaprtih terasah, temveč tudi v drugih zaprtih javnih 
prostorih, če bi se z meritvami dokazalo, da so vrednosti v določenih mejah. Zakon pa ne 
določa oziroma ne opredeljuje izjem, zato torej kajenje na takih terasah ni dovoljeno. 

2. Zdravstveni inšpektorat RS je OZS obvestil, da je za registracijo živilskega obrata od 
1.1.2014 pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in sicer Uprava za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin. Vse informacije najdete na spletni strani navedenega urada 
oziroma na povezavi: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/ . 
 

 

 
INFORMACIJA ZA KOVINARJE – Obvezno označevanje jeklenih in 

aluminijastih konstrukcij 
 
S strani sekcije Kovinarjev pri OZS smo prejeli sledečo informacijo: 
Obveščamo vas, da bo s  1.7.2014 obvezno CE ozna čevanje jeklenih in aluminijastih 
konstrukcij . Ključni pogoj, da lahko proizvajalec jeklene konstrukcije označi proizvod z oznako 
CE je, da ima vzpostavljen in certificiran sistem kontrole proizvodnje. Proizvajalci, ki do 1.7.2014 
ne bodo pridobili certifikata, ne bodo mogli izdelane jeklene konstrukcije označiti s CE znakom ter 
posledično tudi ne bodo smeli dobaviti jeklene konstrukcije na trg oziroma na gradbišče. 
Osnova za CE označevanje jeklenih konstrukcij sta standarda: 

• SIST EN 1090-1: Izvedba jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij - 1. del: Zahteve 
za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij, 

• SIST EN 1090-2: Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 2. del: Tehnične zahteve za 
izvedbo jeklenih konstrukcij.  
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Ker se začetek uporabe standarda SIST EN 1090-1 in postopkov ugotavljanja skladnosti , ki se 
nanaša na obrtnike v kovinsko-predelovalni panogi - npr. montaža, varjenje, izdelava manjših 
strojev/konstrukcij, tiče večjega števila naših članov, se je Sekcija kovinarjev pri OZS odločila, da 
na to temo v mesecu marcu oz. aprilu 2014 organizira seminar s predstavitvijo načina 
izpolnjevanja obveznosti in tako svojim članom omogo či čim cenejši in kar se da celovit 
pristop . 
O točnih pogojih, času, kraju, vsebini in  ceni seminarja boste obveščeni naknadno, pogoji pa 
bodo objavljeni tudi na spletni strani OZS-Sekcija kovinarjev. 
 
Zaradi organizacijskih pogojev prosimo, da svojo pot encialno udeležbo že pred uradno 
prijavo javite na e- naslov:   valentina.melkic@ozs.si 
 
V nadaljevanju vam prilagam nekaj linkov, kjer si lahko preberete dodatne podrobnosti (naloge za 
proizvajalca in priglašenega organa, shemo certifikacijskega postopka ipd.): 
http://www.tuv-sud.si/si/storitve-v-industriji/jeklene-in-aluminijaste-konstrukcije-en-1090-1 
http://www.i-var.si/certificiranje/podjetij/1090 
http://www.imk.si/html/certificiranje_jeklenih_konstrukcij.htm 
http://www.qtechna.si/sl/certificiranje-podjetij-po-sist-en-1090-1.html . 
 
 

 
INFORMACIJA ZA INŠTALATERJE-ENERGETIKE – Javni poziv Eko sklada 

za subvencioniranje in njihovih pogojev za vgrajevalce toplotnih črpalk 
 
Sekcija Inštalaterjev-energetikov pri OZS nam je posredovala sledeče obvestilo: 
Eko sklad je v petek 28. 2. 2014 v Uradnem listu RS, št. 15/2014 objavil JAVNI POZIV 24SUB-
OB14 - NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM ZA NOVE NALOŽBE 
RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN VE ČJE ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI 
STANOVANJSKIH STAVB. V javnem pozivu je med drugim zapisano, da morajo biti monterji 
toplotnih črpalk vpisani v seznam pooblaščenih podjetij pri ARSO. Kasneje, ko je javni razpis že bil 
oddan v objavo, se je na urgenco Sekcije instalaterjev-energetikov pri OZS EKO sklad vseeno 
premislil in na podlagi mnenja ARSO pristal na kompromisno rešitev: 

- Za vgradnjo kompaktnih toplotnih črpalk (hermetično zaprti sistemi) ta vpis ni potreben, 
- Za vgradnjo vseh ostalih toplotnih črpalk (odprtih) pa bo moral izvajalec izpolnjevati ta 

pogoj ali pa bo moral z računom dokazati, da ta pogoj izpolnjuje njegov podizvajalec, ki je 
vršil posege v toplotni črpalki povezane s fluoriranimi toplogrednimi plini. 

Poenostavljeno to pomeni, da vsi tisti izvajalci tovrstnih del, ki še nimajo rešenega vpisa v seznam 
na ARSO lahko vseeno izvajajo ukrepe v skladu z javnim pozivom subvencioniranja EKO sklada 
(to velja za letošnji razpis). Ker EKO sklad teksta javnega poziva ni več mogel popraviti, bo to 
obrazloženo v obrazcu »vloga«,  ki je sestavni del javnega poziva in bo objavljen na spletni strani 
Eko sklada. Ker ne vemo kako bo prihodnje leto, vsem izvajalcem vseeno priporočamo, da v 
letošnjem letu opravijo potrebno usposabljanje, izpit in vpis v seznam na ARSO. 
V ta namen je OZS kot pooblaščeni izvajalec tega usposabljanja in izpitov prilagodil izvajanje teh 
aktivnosti: 
- organizirali smo dodatni termin, 
- za člane OZS smo dodatno znižali ceno. 
Vse informacije o izvajanju usposabljanja in izpitov so objavljene na naši spletni strani OZS 
www.ozs.si v rubriki sekcije oziroma na povezavi: Usposabljanje serviserjev - več informacij . 
Informacije o vpisu v seznam pooblaščenih podjetij so objavljene na spletni strani: 
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/fi#Ozon%20in%20F-plini . 
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INFORMACIJA ZA SLIKOPLESKARJE, ČRKOSLIKARJE TER FASADERJE – 

11. Strokovno srečanje članov sekcij 7 in 8. marca 2014  
 
Sekcija slikopleskarjev pri OZS nas je obvestila o 11. strokovnem srečanju članov Sekcije 
slikopleskarjev, črkoslikarjev in fasaderjev.  
Na strokovnem srečanju bo predstavljen tudi razpis Eko sklada (ki je bil objavljen v petek, 
28.02.2014) in najnovejše informacije o Energetskem zakonu in energetski izkaznici.  
Vsi člani ste vabilo s prijavnico na strokovno srečanje prejeli po pošti. V kolikor ga nimate, javite 
na svojo zbornico, da vam ga posredujemo. 
 
 

 

ZAHTEVE SLOVENSKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA 
  
S strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije smo prejeli naslednje obvestilo glede priprave 
zahtev slovenske obrti in podjetništva: 
 
»Kriza v Sloveniji je vedno bolj poglobljena, ker država dodatno obremenjuje gospodarstvo, 
finančno in administrativno ter zaostaja z reformami. Slovenija vsako leto izgublja več mest na 
svetovnih lestvicah (konkurenčnosti, učinkovitosti trga dela, učinkovitosti države, povišanje stopnje 
brezposelnosti). 
Do konca leta 2013 je Vlada RS od 95 predlogov Zaht ev slovenske obrti in podjetništva 
2013 uspela realizirati oziroma delno realizirati l e 12 % zahtev, 79 % je nerealiziranih, 9 % pa 
v postopku reševanja.  
Za izhod iz krize potrebujemo nov razvojni zagon, nova delovna mesta, višjo dodano vrednost, 
izvedbo strukturnih reform, nižje obremenitve gospodarstva, spodbudnejše davčno in poslovno 
okolje, z večjim dostopom do financiranja. Zato bomo letošnje zahteve zasnovali tako, da bo prvi 
del obsegal predloge strukturnih reform, drugi del pa ostale predloge.  
 
Vabimo vas, da predlagate take rešitve, da bo Slovenija ponovno razvojno in gospodarsko 
uspešna in bo njihova realizacija povzročila ponovni zagon gospodarstva. Vaše predloge (vključno 
z obrazložitvijo) za letošnje Zahteve slovenske obrti in podjetništva posredujte najkasneje do 
petka, 21.3.2014  na e-naslov: zahteve@ozs.si ali preko obrazca na spletni strani OZS 
http://www.ozs.si/zahteve2014.aspx. 

Predstavitev letošnjih zahtev Vladi RS in zainteresirani javnosti bo na Forumu obrti in podjetništva, 
v sredo, 7.5.2014  v okviru 4. Ljubljanskega obrtno-podjetniškega sejma na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani.  

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi s pripravo Zahtev slovenske obrti in podjetništva 2014 
dobite pri gospe mag. Maji Rigač, strokovni svetovalki za zastopanje gospodarskih interesov, na 
e-naslovu: maja.rigac@ozs.si ali na tel. št.: 01 58 30 807. 

 
V kolikor imate predlog za zahteve slovenske obrti in podjetništva, lahko tega javite tudi na svojo 
območno obrtno-podjetniško zbornico do četrtka 20.03.2014. Zbrane predloge naših članov bomo 
nato posredovali Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. 
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DAVČNI OBRAČUN TER LETNA POROČILA ZA AJPES ZA LETO 2013 
 
Želeli bi vas opozoriti na datum 31.03.2014, do katerega morate samostojni podjetniki  in 
gospodarske družbe na AJPES prek spletne aplikacije, v skladu z Navodilom o predložitvi letnih 
poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov 
predložiti: 
• podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (za državno statistiko, s predložitvijo  
            izjave za uveljavljanje poenostavitve pa tudi za javno objavo),  
• letno poročilo v neenotni obliki v PDF datoteki (za javno objavo).  
 
Na spletni strani AJPES-a: www.ajpes.si, v rubriki LETNA POROČILA, najdete samostojni 
podjetniki in družbe vse informacije potrebne za oddajo letnih poročil. 
Na podlagi spremenjenega desetega odstavka 58. člena Zakona o gospodarskih družbah morajo 
gospodarske družbe in samostojni podjetniki plačati nadomestilo stroškov javne objave letnih 
poročil šele po opravljeni storitvi javne objave letnega poročila, določenega s Tarifo, na podlagi 
računa, ki ga bo posredoval AJPES. 
 
Prav tako morate gospodarske družbe do 31.03.2014 oddati preko sistema e-davki tudi Obračun 
davka od dohodkov pravnih oseb (oddajo naredite preko programa Silvester Pelias ). 
Samostojni podjetniki posamezniki pa morate do 31.03.2014 oddati preko sistema e-davki 
Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti  (oddajo naredite preko programa 
Silvester Fineus ). Opomba: V času tiska te mesečne pošte oddaja še ni bila mogoča. 
 
Opomba:  
Podaljšan rok za oddajo davčnih obračunov zaradi ledene ujme: Podaljšan rok do 10.04.2014 
velja za elektronsko oddajo teh obračunov za tiste gospodarske subjekte, ki so bili vsaj nekaj dni 
brez elektrike zaradi ledene ujme. Vendar tudi v tem primeru velja, da mora biti morebitna davčna 
obveznost poravnana najkasneje do 30.04.2014. 
 
 

 
OCENA ŠKODE V GOSPODARSTVU ZARADI ŽLEDA IN POPLAV – rok za 

posredovanje prijav škode na Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo je do 12.03.2014 
 
Skladno z Zakonom o odpravi posledic škode po naravnih nesrečah je Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo pristojno za pripravo ocene škode v gospodarstvu. V Državnem zboru RS je 
bil sprejet tudi Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 
2014, s katerim je predviden poenostavljen način zbiranja ocene škode v gospodarstvu za lažjo 
pripravo ocene škode.  
Na spletni strani OZS www.ozs.si v rubriki »Aktualna novica« je objavljen poenostavljen obrazec, 
ki ga je potrebno izpolniti v prvi fazi za oceno škode. Obrazec lahko dobite tudi na svoji območni 
obrtno-podjetniški zbornici. Na tem obrazcu se prijavljajo škode na strojih in opremi, zalogah, 
izpadu prihodka. Pomembno je, da oškodovanci pripravijo oceno škode v gospodarstvu realno, saj 
je ocena škode podlaga za morebitna povračila škode (če bodo zagotovljena finančna sredstva 
proračuna RS za področje gospodarstva) in bo vključena v Program odprave posledic škode  
gospodarstvu. 
 
Obrazce je potrebno poslati na e-naslov: zled2014.mgrt@gov.si  ali po pošti: Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica  11, 2000 Maribor . Rok za pošiljanje 
obrazcev je 12.3.2014.  
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V drugi fazi bo potrebno izpolniti tudi obrazec 7 in 8, vendar je ključnega pomena za oceno škode 
v tem trenutku, da je izpolnjen in poslan poenostavljen obrazec . Če oškodovani v tej fazi ne bo 
posredoval obrazca 7 in 8, bo naknadno pozvan s strani ministrstva, da izpolni še ta dva obrazca. 
Oba obrazca najdete na spletni strani Ministrstva oziroma na povezavi http://www.mgrt.gov.si/ . 
Kljub temu lahko oškodovanci priložijo izpolnjena obrazca 7 in 8. V primeru popolnih in ustrezno 
izpolnjenih obrazcev 7 in/ali 8, bodo predložena obrazca upoštevali že v fazi povračila škode. 
Takrat bo treba za obrazec 7 predložiti še dokazila (cenilni zapisniki in druga dokazila).  
Za povračila drugih vrst škode (ograje, infrastrukturo,…) naj se oškodovanci obrnejo na občine 
oziroma na Upravo RS za zaščito in reševanje.  
 
Za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev se lahko obrnete tudi na svojo območno obrtno-podjetniško 
zbornico. 
 
 
USTANOVA ZA HUMANITARNO POMOČ OBRTNIKOM PRI OZS ZBIRA 

VLOGE OŠKODOVANIH ČLANOV, KI SO UTRPELI ŠKODO ZARADI 

ŽLEDOLOMA IN POPLAV DO 30.04.2014 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije nas je obvestila, da zbira vloge aktivnih članov OZS, ki 
so utrpeli škodo zaradi žledoloma in poplav do 30.0 4.2014.  
V kolikor ste utrpeli škodo v nedavnih ekstremnih vremenskih razmerah vas prosimo, da nas 
kontaktirate, da bomo skupaj pripravili vlogo, ki jo bomo posredovali Ustanovi za humanitarno 
pomoč obrtnikom pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. 
 
 

POSEBNA PONUDBA NLB – KREDITI Z UGODNEJŠIMI POGOJI ZA 

ODPRAVO POSLEDIC EKSTREMNIH VREMENSKIH RAZMER 
 
Obveščamo vas, da so v Novi Ljubljanski banki d.d. za segment malega gospodarstva pripravili 
posebno ponudbo kreditov z ugodnejšimi pogoji za odpravo posledic, ki so nastale v ekstremnih 
vremenskih razmerah konec januarja in v začetku februarja 2014. 
K vlogi za odobritev kredita je potrebno predložiti dokazila o prizadetosti zaradi ekstremnih 
vremenskih razmer. 
Ponudba velja do 31.5.2014. 
Za podrobnejše informacije vam je na voljo vaš poslovni skrbnik pri NLB d.d.  
Če poslovnega računa nimate pri NLB d.d., se lahko  za dodatna pojasnila obrnete na info@nlb.si 
in na telefonsko številko 01/ 477 2000. 
 
 
INFORMACIJA O MOŽNOSTI RAZSTAVLJANJA ČLANOV OOZŠ NA 4. 

LJUBLJANSKEM OBRTNO-PODJETNIŠKEM SEJMU (LOS 2014), 

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE V LJUBLJANI 7. - 10. MAJ 2014, NA 

RAZSTAVNEM PROSTORU OOZŠ 
 
Vabimo vas na 4. Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem, ki bo potekal od 7. do 10. maja 2014 na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Ta sejem je vsako leto bolj obiskan.  
S svojim programom ter številnimi strokovnimi in drugimi spremljevalnimi dogodki (npr. Obrtna 
cesta) postaja pomemben, izključno obrtni sejem. 
Vaša Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Šiška bo organizirala razstavni prostor za 
svoje člane, kateri želijo razstavljati svoje izdelke na tem 4. Ljubljanskem obrtno-podjetniškem 
sejmu – LOS.  
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Cena za 1 m2 razstavnega prostora znaša 70 EUR (cena z DDV), ostale stroške krije OOZŠ. 
Člani lahko najamete do 3 m2 razstavnega prostora. Če ste interesent, javite svojo udeležbo na 
OOZŠ do 17.03.2014. 
 
 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA 

MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI MEDVODE ZA LETO 2014 
 
V Uradnem listu RS, št. 10/2014, z dne 07.02.2014 je bil objavljen Javni razpis za dodelitev 
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode za leto 2014.  
Predmet javnega razpisa so nepovratna finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva za leto 2014 v okvirni višini 45.000 EUR. Razpis je odprt do 30.04.2014. Več 
informacij in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si 
oziroma na povezavi: http://www.medvode.si/javni_razpisi_2014.htm#razpisi . 
 
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SPODBUD DELODAJALCEM ZA 

IZVAJANJE PRAKTIČNEGA USPOSOBLJANJA Z DELOM PO 

IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE V 

ŠOLSKEM OZIROMA ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 
 
V Uradnem listu RS, št. 15/2014, z dne 28.02.2014, je Javni sklad RS za razvoj kadrov in 
štipendije objavil navedeni javni razpis.  

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka oziroma 
študenta višje šole. Izobraževalni programi srednje strokovnega izobraževanja niso predmet 
sofinanciranja po tem javnem razpisu.  
Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je dijak ali študent vpisan, v sodelovanju z delodajalcem, 
ki posreduje šoli dokumentacijo, ki je predmet razpisa. 
Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2014.  
Več informacij najdete na spletni strani sklada oziroma na povezavi:  
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-pud-20132014/ 
 
Vsi delodajalci, ki imajo sklenjene individualne učne pogodbe in imajo dijake v 3. letniku, bodo o 
zgoraj omenjenem razpisu pisno obveščeni.  
 
 

JAVNI RAZPIS URE-GEN-I-2014-1 za nepovratne finančne spodbude za 

ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih 
 
V Uradnem listu RS, št. 10/2014, z dne 7.2.2014, je bil objavljen Javni razpis podjetja GEN-I za 
nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in 
podjetnikih.  
Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani podjetja GEN-I oziroma na 
povezavi: http://www.gen-i.si/novice-in-mediji/novice/421 . 
 
 

RAČUNOVODSKE STORITVE OOZŠ ZA ČLANE 
 
OOZŠ svojim članom od leta 2012 nudi tudi računovodske storitve po zelo ugodnih članskih 
cenah. Izvajamo računovodske storitve za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno 
dejavnost (popoldanski s.p.) in za samostojne podjetnike posameznike z redno dejavnostjo ter za 
mikro podjetja, po sistemu dvostavnega knjigovodstva.  
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V primeru vašega interesa nas prosimo pokličete na tel: (01) 512-54-16 ali (041) 923-517, da se 
pogovorimo in vam na podlagi vaših podatkov pripravimo konkretno ponudbo za vas.  
 
 

 

BREZPLAČEN POSVET NA TEMO OPTIMIZACIJE VREDNOSTI 

NEPREMIČNIN NA OOZŠ 
         
Na naši zbornici bomo za naše člane v sodelovanju s podjetjem GEO2 d.o.o. organizirali kratek 
brezplačen posvet na temo optimizacije vrednosti nepremičnin. Na posvetu bodo predstavniki tega 
podjetja predstavili možnost, kako vplivati na vrednost nepremičnine in s tem posredno na višino 
novega davka.  
Predstavitev, na kateri boste dobili tudi odgovore na vaša vprašanja, bo v ponedeljek, 17. marca 
2014 ob 14.00 uri v sejni sobi Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Šiška, Pipanova 
pot 30, 1000 Ljubljana. 
Prosimo, da nam do petka, 14.3.2014 javite vašo udeležbo na tem brezplačnem posvetu na tel: 
01/512-54-16, GSM: 041/923-517 ali na e-naslov: gregor.epih@ozs.si.  
 
 

BREZPLAČNA E-IZOBRAŽEVANJA ZA ČLANE NA SPLETNI STRANI OZS 
 
OZS nas je obvestila, da za člane objavlja brezplačna e-izobraževanja na posebni spletni strani: 
http://ozs.mitv.si/ : 
 

- O področni zakonodaji varstva okolja ter kakšne so obveznosti povzročiteljev odpadkov 
predava mag. Katarina Železnik Logar,  

- Optimiziranje nepremičnin v smislu novega Zakona o davku na nepremičnine, predava 
Božena Macarol, 

- Energetski zakon, mag. Hinko Šolinc, Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 

- Finančne spodbude za učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije, 
Tadeja Kovačič, EKO SKLAD, Slovenski okoljski javni sklad. 

 
Vsebine bodo še dodajali.  
 
 

TEČAJI TUJIH JEZIKOV NA OOZŠ 
 
Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Šiška že od leta 2010 uspešno izvajamo 
jezikovne tečaje angleščine (trenutno imamo tri skupine različnih stopenj: višja osnovna raven – 
A2, srednja raven – B1, ter višja raven - C1), ki smo jih v preteklem letu razširili še s tečaji 
nemščine in italijanščine. Za tovrstne tečaje je vedno večje zanimanje med člani in število 
zadovoljnih tečajnikov se stalno povečuje. 
 
V  marcu oziroma aprilu 2014  bomo nadaljevali z novimi 30 urnimi tečaji angleš čine  po 
navedenih skupinah in tečaji nemš čine  stopnje A1 in A2, katerim se boste lahko priključili tudi 
novi tečajniki. Prijave pa zbiramo tudi za začetni tečaj italijanščine, ki se zaradi premajhnega 
števila prijav od preteklega poletja dalje žal ni izvajal. 
Po potrebi pa bomo oblikovali nove začetne skupine oziroma druge stopnje tečajev. Pogoj za 
izvedbo tečaja za določeno stopnjo je najmanj 6 prijavljenih tečajnikov. 
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Tečaji obsegajo 30 ur  in potekajo enkrat tedensko v popoldanskem času po tri šolske ure  (v 
večini primerov od 16.30 do cca. 19.00 ure oz. po dogovoru). V enem letu lahko izvedemo tri 
module ene stopnje posameznega tečaja. Skupine so majhne – do največ 10 tečajnikov.  
 
Cena 30-urnega te čaja za skupine z 8 te čajniki in ve č znaša 85 EUR/osebo, za manjše 
skupine z 6 oziroma 7 te čajniki pa znaša cena 100 EUR/osebo . Za člane OOZŠ, ki imate 
poravnane članske obveznosti, bo OOZŠ delno - 50 %, sofinancir ala navedeno 
izobraževanje, tako da boste pla čali polovi čni znesek te čaja. Sofinanciranje te čaja velja za 
prijavljenega člana - samostojnega podjetnika oziroma v družbi za 1 osebo, ki jo prijavi 
družba (zakoniti zastopnik ali lastnik družbe). 
Prijave zbiramo do vklju čno petka, 14.03.2014 . Prijavnica se nahaja na 13. strani mesečne 
pošte. 
 
 

 
KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ 
 
Imamo še proste termine za letovanje članov v počitniških kapacitetah OOZŠ v  spomladanskih in 
poletnih mesecih: 
 

- počitniški apartma v Ankaranu (Oltra),  
- počitniško stanovanje v Kranjski gori (Čičare),  
- počitniško stanovanje v Dolenjskih Toplicah. 

 
Pokličite nas na tel: 01/512-54-16 ali GSM: 041/923-517 ali nam pišite na naš elektronski naslov: 
gregor.epih@ozs.si, da se dogovorimo glede vašega letovanja v počitniških kapacitetah OOZŠ. 
 
Cenik za letovanje je objavljen na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi: http://www.ooz-
ljsiska.si/ceniki . 
 
 
 
 
Lep pozdrav ! 
 
 
 
 
Sekretar OOZŠ:                                         Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH     Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva 
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BREZPLAČNI MALI OGLASI NAŠIH OBRTNIKOV 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Selitveni servis in prevozi Čepon, Opravljamo vse vrste selitev, montažo in demontažo 
pohištva, odvoz kosovnega materiala, urejanje okolice, kombi prevozi po SLO in tujini, Miha 
Čepon s.p., C. Cirila Kosmača 57, Ljubljana, GSM: 031/893-581, www.selitveinprevozi.si . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIJAVNICA za seminarje in tečaje: 
 

 
- JEZIKOVNI TEČAJI (obkrožite, na kateri tečaj se prijavljate): 

- ANGLEŠČINA 
- NEMŠČINA 
- ITALJANŠČINA 

 
 
NA TEČAJ SE PRIJAVLJAM: 
 
1. IME IN PRIIMEK_________________________________________ 

naslov: _________________________________________________ 
zaposlen pri: ____________________________________________ 
telefon: ________________________________________________ 

 
2. IME IN PRIIMEK_________________________________________ 

naslov: _________________________________________________ 
zaposlen pri: ____________________________________________ 
telefon:________________________________________________ 

       
Podatki za račun: 
Naziv: ______________________________________________ 
Naslov: _____________________________________________ 
Zavezanec za DDV:      DA     NE         ID za DDV: ______________ 
Članska številka:_______________________________________ 
 
 
Podpis: _______________________________________ 

 
 
Prijavnico nam lahko pošljete po faksu 
na številko:  01/516-12-17, ali na e-
mail: gregor.epih@ozs.si ali po pošti 
na: OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA 
ZBORNICA LJUBLJANA ŠIŠKA, 
PIPANOVA POT 30, 1000 LJUBLJANA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V primeru premajhnega števila prijav si 
pridržujemo pravico odpovedi tečaja 

 
    
 


